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Kernboodschap  Onlangs zijn 17 populieren langs de Vlaamseweg gekapt. De bomen waren ca. 90 

jaar oud, aan het eind van hun levensduur en dreigden gevaarlijk te worden. Bij de 

kap werd goed zichtbaar hoe slecht de binnenkant van de stammen was. Het is 

dan ook nodig de overige acht oude populieren met een beperkte restlevensduur 

te verwijderen. 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Beheer 

Relevante eerdere 

besluiten 

Informatienota Groot onderhoud Vlaamseweg rijbaan en bomenstructuur, 

(registratienummer2020/67427) in commissie beheer 11 juni 2020. 

Besluit College  

d.d. 23 november 2021 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Acht bomen ouder dan 50 jaar te kappen. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

1. Inleiding  
De bomenstructuur van de Vlaamseweg behoeft groot onderhoud en aanvulling. Het grootste deel 
van de populieren is circa 90 jaar oud en daardoor aan het einde van hun levensduur. Tevens zijn de 
afgelopen jaren 16 bomen gekapt die nog niet vervangen zijn. De meeste bomen moeten dus worden 
vervangen waarbij de bomenstructuur wordt hersteld en aangevuld. 
 
Onlangs zijn 17 van de oude populieren gekapt en werd goed zichtbaar hoe slecht de binnenkant van 
de stammen was. Slechter dan gedacht bij de aanwijzing van de slechte bomen. Het is dan ook nodig 
om nog acht oude populieren met een beperkte restlevensduur te verwijderen. 
 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200067427-1-Informatienota-groot-onderhoud-Vlaamseweg-rijbaan-en-bomenstructuur.pdf
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2. Besluitpunten college 
Het college van Burgemeester en Wethouders besluit: 

1. Acht bomen ouder dan 50 jaar te kappen. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het beoogde resultaat is een veilige en aangevulde bomenstructuur. 

 

4. Argumenten 
4.1.De bomen zijn aan het eind van hun levensduur 
De acht bomen (populieren) die worden gekapt zijn ca 90 jaar oud en daardoor aan het eind van hun 
levensduur. De bomen hebben de afgelopen jaren levensduur verlengende ingrepen ondergaan, 
zoals kandelaberen (‘snoeien’ van grote takken) en dreigen gevaarlijk te worden. De populieren zijn 
besproken tijdens het ontwerpatelier groen met de belanghebbenden op 11 februari 2020, in het 
kader van de Herinrichting Rollandslaan.  
 
Er resteren zes relatief jonge en gezonde populieren. De boomstructuur wordt hersteld en 
aangevuld. Ten opzichte van de ooit oorspronkelijke situatie met 47 populieren, staan er aan het 
eind van het groot onderhoud, 61 bomen. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 
Het is van groot belang tijdig de omgevingsvergunning te verkrijgen voor de start van het 
broedseizoen. De planning staat onder druk. 
 
De acht bomen zijn kwetsbaarder geworden met het wegvallen van de 17 andere bomen. De bomen 
zullen op een andere wijze wind vangen, waar ze voorheen wellicht werden afgeschermd door een 
andere boom. Als de bomen in blad zijn, kan dit gevaar opleveren bij storm. 
 
Mocht de planning vóór het broedseizoen niet worden gehaald, dan worden in overleg met een 
ecoloog beheersmaatregelen getroffen om toch tot kap te kunnen overgaan. 

 

6. Financieel 
De kosten vallen binnen het budget van het groot onderhoud Vlaamseweg. 
 
7. Uitvoering 

Vanwege de grote gevoeligheid is de raad is geïnformeerd middels een Raadsinformatiebrief 

(Raadsaam 80, november 2021). 
 
De uitvoering is beoogd voor de start van het broedseizoen in 2022. 
 
8. Bijlage 
Bijlage 1. Bomenrapport Vlaamseweg en Rollandslaan, d.d. 16 januari 2020 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210603310-RIB-Verwijderen-acht-oude-populieren-Vlaamseweg-met-beperkte-restlevensduur.pdf

